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ترجمه ي تىظیم  :محمد هادی مًقعی
مىبع :يایت کالرک

گرٍُ ٍایت کالرک ٍ شرکت  IDSبرای خلق یک ًیرٍگاُ في آٍری ایوي در تأهیي هالی بِ ّن پیَستٌد.
شررکت ّررای پی ررٍ در بررادار رنرد دارًررد بررای تزر یر یررک برادار  7تریلیررَى دیریا اتدراد اسررتراتشیک ت رنی .دٌّررد .هانرد ایرري اتدرراد
دسترسی بِ راُ حّ .ای ًرم افزاری ردرتوٌد در تأهیي هالی ٍ سرهایِ در گردش در ب ش ّای ٍسائط ًالیِ ٍتجْیزات است.
شرکت  IDSیرک هسسزرِ پی ررٍ در ارائرِ راُ حرّ .رای هْرن ٍ اساسری در ترأهیي هرالی ایوري اسرت .ایري شررکت برا گررٍُ ٍایرت کرالرک
کررِ سررردهدار بررادار ًرررم افزارّررای خررردُ فرٍشرری ا،تعرراریا ًاٍگرراىا ،ورردُ فرٍشرری ٍ تررأهیي هررالی دارایرری اسررتا بررر سررر یررک اتدرراد
استراتشیک در بادار تأهیي هالی تجْیزات ٍ ٍسائط ًالیِ ٍخَدرٍ بِ تَافق رسیدُ است.
ّرردا ایرري دٍ شرررکت ایجرراد یررک ًیرٍگرراُ ایورري فرري آٍری تررأهیي هررالی ٌد اًعررِ 1در تررأهیي هررالی دارایرری ّررا اسررت کررِ هسسزررات
ا،تعرراریا باًررک ّرراا شرررکت ّررای هزررتا ٍ .ت ننرری تررأهیي هررالیی ه)رر .شرررکت ّررای لیزیٌرر

ٍ شرررکت ّررای ا ررلی تَلیررد

کٌٌدُی 2 OEMرا پَشش هی دّد.
ّررر دٍ شرررکت دارای برریش اد  333ه ررتری در آهرینررای شرروالیا ارٍپااآسرریا ٍ اریاًَسرریِ بررَدُ ٍ دفرراتر آًرراى در هیٌرراپَلی ا هیٌررِ سررَتاا
لٌدى ٍ هیلتَى کیٌز هزتار هی باشٌد.
هدنَیت ٍ خدهات  ٍ IDSگرٍُ ٍایت کالرک بِ شرح دیر هی باشٌد:


تررأهیي هررالی خررَدرٍ در حررَدُ ّررای خررردُ فرٍشرریا ًاٍگرراى ٍ ،ورردُ فرٍشرریً :رررم افررزار رراه  CALMSیررک رخررِ کاهرر .اد
گررردش کررار را اد ًارررِ فرررٍشا ًارررِ تزررْیالتا خرردهات ا،رررای تزررْیالتا سیزررتن رراه اتَهاسرریَى سررادی النترًٍیررک کررِ
 8تَلید کٌٌدُ اد  13برًد خَدرٍساد برتر ٍ بیش اد  22برًد ه َْر خَدرٍ را پَشش هی دّد.



پلررت فرررم لیزیٌ ر

ٍ ا،رررای تزررْیالت برررای تررأهیي هررالی دارایرری ّررا ٍ سرررهایِ در گررردش  :شرررکت ّررای لیزیٌ ر

ٍ شرررکت

ّررای ت ننرری تررأهیي هررالی ٍ ا،رررای تزررْیالت ٍ هرردیریت پرتزررَ دارایرری ّررا اد اسررتزادُ کٌٌرردگاى ایرري هدنررَ هرری باشررٌد کررِ
تا کٌَى خالص اردش دارایی ّای تاهیي ًٍگْداری شدُ در ایي پلت فرم بالغ بر  323هیلیارد دیر بَدُ است.


سرررهایِ در گردشیسیزررتن ٍاهرردّی دارایرری ّررا ٍ فاکتَریٌرر
در ا،رررای سرررهایِ در گررردش ٍ فاکتَریٌ ر

 :دارای تَاًوٌرردی ارائررِ یررک هرردیریت اًرررراا پرر یر ٍ سررری

در دهرراى ٍ لداررِ ٍ بررر اسرران سیزررتن ا،تعررار سررٌجی دریررق ٍ دسترسرری کاهرر .بررِ

اطال،ات است .ایي سیزتن سایًِ بالغ بر  23هیلیارد دیر را در رالب فاکتَریٌ

هدیریت هی کٌد.
Multi-Asset Class
Original Equipment Manufacturer
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هرردیر ،اهررٍ .ایررت کررالرک هرری گَیررد " :ررٌرت تررأهیي هررالی در هررررال یررک اخررتال ٍ گررید شررًَدگی ررررار دارد .دیرررا ه ررتریاى اد
خریررد خررَد سررَدهٌدی ٍ برراددّی را اًتاررار دارًررد ٍ بررِ دًعررا هالنیررت ً َاٌّررد بررَد .ایرري ت ییررر بٌیررادی ایجرراد شرردُ در ًگرررش هنرررا
کٌٌدگاى است کِ ًیاد بِ َّش هنٌَ،ی ٍ دیجیتا سادی را بیش اد پیش ضرٍری ساختِ است".

مالکیت ،یک هدف

ددفی ب اد خر د یدف خمدتف مند

ن،،دف اک ،خر یدک خاخیدب ز نداو ،ادار هب ز م یدف اد ک

اخ مب د خه،ف ،نه مالکیت آک اخف
ایي ت ییر ًگرشا فر تی را بررای شررکت ّرای ترأهیي هرالی فرراّن کرردُ اسرت ترا برا ترکیرب ّرَش هنرٌَ،ی ٍ دیجیترا ا فررم ّرا ٍ رالرب
ّای دیدی را برای ،ولیات خَد خلق کٌٌد.
ایي رًٍرد آى رردر سرری ٍ فزایٌردُ اسرت کرِ شررکت ّرای ترأهیي هرالی ًیادهٌرد حوایرت ٍ ّونراری آى دسرتِ اد شررکت ّرای برزرگ فري
آٍری ْاى ّزتٌد کِ بتَاًٌد ًَآٍری را در هایان ٍسی ارائِ دٌّد.
ترکیررب اسررتراتشیک شرررکت ّررای فرري آٍری برررای ارائررِ ایرري خرردهات شرراه .ترکیعرری اد ًررَآٍری ّررای هررالی ٍ داًررش ت ننرری تررأهیي
هالی ٍ داًش في آٍری ٍ دیجیتا سادی است کِ با ایي ترکیب یک خدهات دید برای ه تریاى دید خلق خَاّد شد.

ه دداک

ندده ندده مندد

ن،،ددف اک رفیددف دفیددفخا د خه،ددف نددف ،اایددف ددد میا ن،،ددف اک مددالب رفیددف ز خاخ دده

ه،ف اک ن آزار ز فا آزار هار رفیف نیز دفیف آی،فف
ینری اد شررکای رٌدٍن فري آٍراًرِ هری گَیرد :ایري شرراکت هرا را ّیجراى ددُ کررد .برا ترکیرب ٍ ٍ IDSایرت کرالرکا سررهایِ گر اری
بزرگرری در ارائررِ خرردهات فرري آٍری ٍ ًررَآٍری بررِ بررادار خرردهات هررالی ٍ تررأهیي تجْیررزات ٍ خررَدرٍ ٍ برًرردّای هَفررق ایرري بررادار ر دادُ
است .ارائرِ سیزرتن ٍاحردا راه ا فراگیرر ٍ ایوري در برادار ترأهیي هرالی در یرک هایران ْراًیا ّوراى یرزی اسرت کرِ هری تَاًرد تدرَلی
،ویق ٍ رشدی پایدار را برای ایي بادار ررن بزًد.
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ایي اتداد یک اهتیاد بزرگ برای افزایش ًاش بادیگری اًگلزتاى در بٌیاى گ اری ٌیي پلت فرم ّایی در ْاى خَاّد شد.
شرررکت  IDSسررْن باًررک  FAPIرا در ٍایررت کررالرک را خریررداری هرری کٌررد .ایرري باًررک اد سررا  2312تررا کٌررَى سررْام خررَد را در
گرٍُ ٍایت کالرک حز کردُ است .اًتاار هی رٍد ایي هراهلِ در فن .دٍم سا  2321هٌراد شَد.

دربارُ : IDS
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ایرري شرررکت در سررا  1997تأسرری

ٍ ارائررِ دٌّرردُ هجوَ،ررِ کرراهلی اد فرري آٍری ّررای ایورري برراًنیا شرررکت ّررای ت ننرری تررأهیي

هالی ٍ شررکت ّرای هزرتا .ترأهیي هرالی اسرت کرِ رشرد ٍ کرارآیی ،ولیراتی را در ایري سرادهاى ّرا ت.رویي کرردُ اسرت .سرادهاى ّرا در
ّررر اًرردادُ ای برررای ًیادّررای خررَد در حررَدُ ّررای تررأهیي هررالی دارایرری ّررا ٍ فاکتَریٌ ر

بررا ایرري شرررکت ه ررَرت ٍ خرردهات دریافررت

هرری دارًرردً .رررم افراّررای ایرري شرررکت بررر اسرران سیزررتن پررردادش ابررری  IDSبٌررا ًْررادُ شرردُ اسررت کررِ یررک پلررت فرررم خرردهت رسرراًی
کاهرر .را پ ررتیعاًی هرری کٌررد .ایرري شرررکت اد طریررق دفرراتر خررَد در ایررایت هتدرردُ آهرینرراا اًگلزررتاى ٍ اسررترالیا بررِ ه ررتریاى خررَد در
سراسر ْاى خدهت هی دّد.

Integrated Data Services
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